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A kedvünkért formáztak szívet a rózsacsokrokból Fotó: Gyenes Kálmán 

A VIRÁGOSOK ÜNNEPET A SZAKMA „IMPORTALTA" 
A divat szeszélye hozta úgy, hogy tél közepén hirtelen óriási az igény a vágott virágra. Persze a Valentin-napot ma-
guk a virágosok hozták be Magyarországra. A világban már ismert únnep volt Bálint napja, amikor a Magyar Virág-
kötők Szakmai Egyesülete 1990-ben megrendezte az első magyarországi Valentin-ünnepet. 

Mind a hét megyei választókörzetben önállóan indít jelölteket az 
immár Torgyán nélküli Független Kisgazdapárt - jelentette be teg-
napi vásárhelyi sajtótájékoztatóján Hegedús Péter, országos el-
nök. Azt azonban nem kívánta elárulni, kik a jelöltek. Mint 
mondta, csak akkor teszik közzé a névsort, ha az érintettek össze-
gyűjtötték a megfelelő számú ajánlócédulát, mert korábban a je-
lölteket megfenyegették. A párt programjáról szólva elmondta: fő 
céljuk a népjólét megteremtése, a privatizáció során eladott köz-
vagyon sorsának nyomon követése, támogatják a trianoni béke-
diktátum felülvizsgálatát és a kettős állampolgárság bevezetését. 
Csökkenteni szeretnék a pályázó kis- és középvállalkozások terhe-
it. Lapunk kérdésére az országos pártelnök elmondta: a kisgazda-
párt senkivel sem kötött választási szövetséget. 

Hűtőkamrákban várja az ünnepet az olcsóbb import virág 

Itt a Valentin-napi rózsa Kampány-
humorérzék 

Folytatás az 1. oldalról 
GONDA ZSUZSANNA 

Az ünnep igazi virága a rózsa. 
Szeged környékén legtöbbet a 
szőregi rózsáról hallani, azt 
azonban parkba ültetik. A bol-
tokban üvegházi vágott rózsát 
árulnak, amelyet szinte mindig 
Hollandiában nemesítenek. A 
növényre ilyenkor fűteni, világí-
tani kell, hogy a legtökéletesebb 
minőséget adja, ezért ilyenkor a 
legdrágább. 

A zsombói Gyuris Attila az új 
ünnep slágervirágát, a vörös ró-
zsát termeli. Első hallásra talán 
meglepő, de nem igazán tudja a 
Valentin-nap környékén jelent-
kező hatalmas keresletet kihasz-
nálni. A magyarázat azonban lo-
gikus: rózsából mindennap nagy-
jából azonos mennyiséget szed-
nek, nem tud egyetlen heti 
csúcsidőre berendezkedni. Csak 
úgy tudna többet értékesíteni az 
ünnepnap előtt, ha tárolná a vá-
gott virágot. A vevői azonban 
azonnal észlelnék a gyengébb 
minőséget. Vörös rózsára február 
14-e előtt a legnagyobb a keres-
let, és az ára is ilyenkor a legma-
gasabb; az év többi napján vi-
szont kevesebb vörös kell, széles 
színválasztékot vár el a piac. Va-
lentin-napra a termelés nem 
sokszorozódik meg, ezért sok vi-
rágot importálnak. 

- A termelők örültek annak, 
amikor megjelent a Valentin-nap 
Magyarországon - mondta a 
zsombói kertészmérnök. - Ilyen-
kor egy héten át hatalmas az 
igény, a magyar piac azonban árér-
zékeny, ezért vannak kereskedők, 
akik korábban, olcsóbban vásárol-
nak importot, és már a hűtőkam-
rákban állnak a jövő hétre eltett 
rózsák. Sajnos ezek minősége 
nem mindig a legjobb, hiszen a 
korszerű vörös rózsa fajtákat 
nagyjából tíz napig lehet tárolni. 

A magyar termelő számára a 
Valentin-napi hatalmas kereslet-
nek kicsi a hozadéka. Elmarad az 
az extraprofit, amihez a külföldi 
termelők hozzájutnak. Az év 
többi időszakában azután vi-
szont nagyon lecsökken a vörös 
rózsa ára, és a magyar virág a 
kedvező árú külföldivel verse-
nyez. Ekkor jönne jól a Valen-
tin-nap előtt begyűjtött többlet-
bevétel. 

M. B. I. 

Sükösdieké a szegedi paprika 

A vevő is szerződik 
a termelőkkel 
Keddi értesülésünket tegnap 
közleményben erősítette meg a 
sükösdi Házi Piros Paprika Kft., 
mely többségi részesedést szer-
zett a Szegedi Paprika Fűszer-
és Konzervgyártó Részvénytár-
saságban. Az ú j tulajdonos azt 
ígérte: dolgozókat nem bocsáta-
nak el. 

A Forrás Vagyonkezelési és Be-
fektetési Rt. értékesítette a Sze-
gedi Paprika Fűszer- és Konzerv-
gyártó Rt.-ben meglévő vala-
mennyi, 66,67 százalékos része-
sedését - közölte a Forrás Rt. a 
Magyar Tőkepiacban szerdán. A 
Forrás tájékoztatása szerint az 
ügylet értéke a társaság saját tő-
kéjének 2,52 százalékát teszi ki. 

A vevő - mint azt tegnapi szá-
munkban megírtuk - a sükösdi 
Házi Piros Paprika Kft. 

A Forrás 2004 novemberében 
vásárolta meg az 1,2 milliárd fo-
rint jegyzett tőkéjű Szegedi Papri-
ka Rt. részvényeinek 100 százalé-
kát a Pick Szeged Rt.-tői, majd 
2005 áprilisában eladott egy 
33,33 százalékos részvénycsoma-
got a Cashline Értékpapír Rt.-nek. 

A most többségi tulajdont szer-
zett sükösdi cég 1990-ben alakult, 
fő profilja a paprikatermelés, fel-
dolgozás és értékesítés. A kft. tíz 

éve érdekelt a szegedi térség papri-
ka feldolgozásában: Üllésen már 
van telephelye szárítóval és feldol-
gozó vonallal. Németh József, a 
Házi Piros Paprika Kft. tulajdono-
sa és Bartos András, a Szegedi Pap-
rika Fűszer- és Konzervgyártó Zrt. 
vezérigazgatója közleményében 
tudatta: közös céljuk a térség ter-
melését a jövőben is fenntartani. 
A jól ismert szegedi márkanevű 
termékeket továbbra is forgalmaz-
zák. A paprika ágazatban jelenleg 
meglévő recessziót - a két cég kö-
zötti hatékony termelésszervezés-
sel - vissza akarják fordítani. Üz-
leti érdekeik fenntartása mellett, 
ésszerű termeléskorlátozással a 
paprikaexport jövedelmezőségét 
szeretnék visszaállítani. Megálla-
pították: a paprikabotrány óta 
összességében a paprikaexport 
gazdaságtalan. 

Céljuk: a két cég közötti koope-
rációs termelési lehetőségek ki-
használásával mindkét társaság-
ban jövedelmező gazdálkodást 
folytassanak és a négyszáz foglal-
koztatott megélhetését emelkedő 
életszínvonal mellett a jövőben is 
biztosítsák. Első lépésként a nyers 
fűszerpaprika termelésre február 
20-ától megkezdik az üllési telep-
helyen a szerződéskötést. 

CS. G. L. 

Bemutatkoztak a MIÉP és a Jobbik megyei jelöltjei 

Az öt százalék elérése a közös cél 

A Tappancs telepéről biztosan nem őt vinnénk haza, a parla-
mentben viszont sok szegedi szívesen látná az ebet, mely sokáig 
illegalitásban élt a városban. A matricákon létező mutáns állatból 
kétfarkú politikussá avanzsált, önmagát választási plakátokon 
hirdető kutya nálunk új műfajt honosított meg: a kampányhu-
mort. Úgy tűnik, fogékonyak vagyunk rá. A Magyar Kétfarkú Ku-
tya Párt (MKKP) plakátjait letépkedik, emlékbe hazaviszik az em-
berek, interneten biztatják és biztosítják támogatásukról Kovács 
Gergőt, az állat kiötlőjét, ha úgy tetszik, gazdáját. A média is ér-
deklődik - és nemcsak a bulvár. Politikával cseppet sem törődő fi-
atalok állítják: a kutyára szavaznak. Már persze szavaznának, te-
gyük hozzá, ha lehetne. Mivel nem lehet, inkább nem szavaz-
nak. 

Miért tetszik nekünk ennyire ez a nyakkendős kutya ? Ez a gör-
be tükör 1 Talán az ígért ingyen sörre, az adócsökkentésre, az örök 
életre vágyunk! Nyilván az sem lenne rossz. Valószínűbb azon-
ban, hogy az ötlet újszerűsége és szellemessége fogott meg ben-
nünket. Gergő nem hivatásos humorista, nem fizetik azért, hogy 
poénokat találjon ki. A huszonéves fiú úgy gondolta: ő is elő tud 
állni túlzó ígéretekkel, jól hangzó szlogenekkel - akár a valódi 
pártok. Sőt alkalmazkodik is, a pártprogram képlékeny. Nem kell 
az ingyen sör' Legyen akkor ingyen bor! Ha nyernek, teljesítik -
ez kilencven százalék. 

Gergő meglátta, kifigurázta, a saját eszközeivel tette nevetsé-
gessé a szerinte „gagyi, kamu ígérgető kampányt". Ráadásul a to-
lerancia jegyében más fajoknak is esélyt adott: kutyát indít a vá-
lasztásokon. De nem állt meg az ötletnél, tervezett, nyomtatott, 
ragasztott. A szegedieknek teszik. Most már tudjuk: a városnak 
nemcsak mutáns kutyája, de kampányhumorérzéke is van. 

A gabonakutató napja 
A Gabonatermesztési Kutató 
Kht. ma 10 órai kezdettel Szege-
den, a cég központjában növény-
nemesítési szakmai napot ren-
dez, amelyen Tasnádi Gábor, a 
megyei FVM-hivatal vezetője, 

Matuz fános, Szél Sándor, Pálvöl-
gyi László, a GK Kht. növényne-
mesítői, valamint Petróczi Ist-
ván és Széli Endre, a termesztés-
sel kapcsolatos kutatások szak-
értői tartanak előadást. 

Kisgazdajelöltek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

M i n d e n t elkövetünk, hogy 
2006-ban a nemzet i , radiká-
lis, keresztény jobboldal beke-
rül jön a par lamentbe - mond-
ta tegnap Vásárhelyen Kovács 
László. A MIÉP országos alel-
nöke bemuta t t a a MIÉP és a 
Jobbik megyei választási je-
löl t je i t . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kovács László, a Magyar Élet 
és Igazság Párt jának országos 
alelnöke, megyei elnöke tegnap 
Vásárhelyen bemutat ta a Har-
madik Út Választási Szövet-
ség, vagyis a MIÉP és a Jobbik 
megyei országgyűlési képvise-
lőjelöltjeit. Kovács elmondta: 
mindent elkövetnek azért, 
hogy Magyarországon 2006-
ban a nemzeti, radikális, ke-
resztény jobboldal is jelen le-
gyen a parlamentben. Az or-
szágos alelnök a hatos válasz-
tókerületben, vagyis Vásárhe-
lyen indul. 

- A két párt külön-külön kép-
telen nyerni, ezért kötöttünk vá-
lasztási szövetséget. Együtt kell 
elérnünk a parlamentbe kerülés-
hez szükséges öt százalékot -
nyilatkozta Apáti Bálint, a Jobbik 
országos elnöke. 

Az egyes választókerületben 
a szövetség jelöltje Király Jó-

zsef (MIÉP). A szegedi vegyész-
mérnök szerint t izenhat éve 
hazánkban folyamatosan rom-
lik minden. A két nagy párt 
csak ígér, de nem tesz semmit . 
A kettesben a Jobbik tagja, He-
rold Gábor a jelölt. A szegedi 
személyzeti tanácsadó, úgy vé-
li, a megyeszékhelyen jobban 
ki kellene használni az egye-
temben rejlő lehetőségeket. A 

hármasban Bősze István Lász-
ló (MIÉP) indul. A belpolitikai 
újságíró és mezőgazdasági 
mérnök végzettségű jelölt gaz-
dálkodik, szerinte hazánkban 
gyakorlatilag most is egypárt-
rendszer van, amit meg kell 
szüntetni . A négyesben, 
Csongrádon Gera Ferenc (MI-
ÉP) a jelölt. A mezőgazdasággal 
foglalkozó férfi azt vallja, hogy 

fel kell számolni a munkanél-
küliséget és meg kell adóztatni 
a mult ikat . Az ötösben a MI-
ÉP-es Pető Lászlóné indul. A 
tősgyökeres szentesi gazdálko-
dó tizenöt évig élt Németor-
szágban, s a várt fordulat miat t 
jött haza. A hetesben Fazekas 
Ferenc (Jobbik) a jelölt. A je-
lenleg csőszerelőként dolgozó 
makói férfi 1988 óta politizál. 

Pető Lászlóné, Gera Ferenc, Király József, Fazekas Ferenc, Kovács László, Apáti Bálint, Bősze István 
László és Herold Gábor Fotó: Tésik Attila 


